SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA
Broj 12

Godina X.

Srebreno, 25. studenoga 2010.

SADRŽAJ
OPĆINSKI NAČELNIK
90. Pravilnik o polaganju posebnog ispita
za vozače autotaksi vozila…………1.
___________________________________
90.
Na temelju članka 49. Zakona o prijevozu u
cestovnom prometu ("Narodne novine", broj
178/04, 48/05, 151/05, 111/06, 63/08,
124/09, 91/10), i članka 48. Statuta Općine
Župa dubrovačka ("Službeni glasnik Općine
Župa dubrovačka" broj 8/09) Općinski
načelnik Općine Župa dubrovačka donosi
sljedeći
PRAVILNIK
o polaganju posebnog ispita za vozače
autotaksi vozila
Članak 1.
Vozač autotaksi vozila mora imati
položen ispit o poznavanju osnovnih
podataka o kulturnim, gospodarskim,
turističkim, prometnim i drugim značajnim
objektima i znamenitostima na području na
kojem obavlja prijevoz.
Članak 2.
Ispit se polaže pred Povjerenstvom.
Povjerenstvo čine predsjednik i dva
člana te njihovi zamjenici.

Uprava i uredništvo:
Srebreno bb, - tel. 487 476
List izlazi po potrebi.

Sve članove Povjerenstva imenuje
Općinski načelnik Općine Župa dubrovačka.
Predsjednik Povjerenstva, zamjenik
predsjednika Povjerenstva te jedan član
Povjerenstva i njegov zamjenik su
predstavnici jedinice lokalne samouprave, a
jedan član kao i njegov zamjenik su
predstavnici turističke zajednice.
Članovi povjerenstva moraju imati
visoku stručnu spremu iz područja prometa,
kulture, gospodarstva ili turizma.
Članak 3.
Ispit se sastoji od pisanog i usmenog
dijela.
Kandidat koji ne zadovolji na
pisanom dijelu ispita ne može pristupiti na
usmeni dio ispita.
Članak 4.
Predsjednik Povjerenstva određuje
dan ispita i rukovodi radom povjerenstva.
O toku ispita vodi se zapisnik.
Zapisnik potpisuje predsjednik Povjerenstva
te svi članovi povjerenstva.
Ispitna pitanja i zadatke određuje
Povjerenstvo u skladu s programom ispita.
Članak 5.
O položenom ispitu Povjerenstvo
izdaje Uvjerenje.
Na izgled i sadržaj Uvjerenja iz
stavka 1. ovog članka na odgovarajući se
način primjenjuju odredbe Zakona o općem
upravnom postupku.
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Članak 6.

Srebreno, 25. studenoga 2009.

Muzeji i galerije (opći podaci i
lokacije); Gradske zidine; Kazališne i
glazbene
kuće
i
sportski
objekti;
Rekreacijski centri; Arhivi; Kinematografi;
Biblioteke. Značajni turistički objekti u
Dubrovniku; Turistička zajednica; Turističke
agencije; Hoteli - lokacije i kategorije poznatiji restorani; Noćni lokali i važnija
izletišta u Dubrovniku i njegovoj okolici
(kupališta, planinarski objekti, lov i ribolov),
značajni trgovinski objekti u Gradu
Dubrovniku i okolici.

Program ispita čini sastavni dio ovog
Pravilnika.
Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Župa dubrovačka“.
PROGRAM
ispita za vozače autotaksi vozila

ZNAČAJNI KULTURNI DOGAĐAJI U
GRADU DUBROVNIKU I OKOLICI

ENGLESKI JEZIK
osnove poznavanja engleskog jezika

Dubrovačke ljetne igre, Dubrovački
filmski festival, Festa Sv. Vlaha, Festival
Julian Rachlin i prijatelji,

NASTANAK I POVIJESNI RAZVITAK
GRADA DUBROVNIKA I OKOLICE

VAŽNIJE USTANOVE U
DUBROVNIKU I OKOLICI

Nastanak
Grada
Dubrovnika;
Dubrovnik i okolica i njihovi odnosi;
Urbanistički i povijesni razvoj Dubrovnika i
okolice do danas.

GRADU

Bolnice i druge značajne zdravstvene
ustanove (lokacije); Konzulati (lokacije);
Uredi Grada Dubrovnika, državne institucije
(Ured državne uprave, Općinski, Prekršajni,
Trgovački, Županijski sud); Autobusni
kolodvor; Zračna luka; Polazne stanice
lokalnih autobusa; Taksi stajališta u
Dubrovniku i okolici; Pošte; Fakulteti, Škole
(lokacije).

GOSPODARSTVO GRADA
DUBROVNIKA I OKOLICE KROZ
POVIJEST
Dubrovnik i crkvena vlast; Građani,
obrtnici, trgovci u Dubrovniku; Turizam u
Dubrovniku i okolici (počeci, razvoj,
današnje stanje). Mjesto i položaj
Dubrovnika u turizmu i u gospodarstvu
Republike Hrvatske.

UREĐENJE I ORGANIZACIJA
PRIJEVOZA U JAVNOM GRADSKOM
PROMETU

TOPOGRAFSKA ORIJENTACIJA

Organizacija autotaksi prijevoza u
javnom gradskom prometu; Stajališta i red
na stajalištima.

Čitanje geografske i automobilske
karte; te plana grada Dubrovnika i njegove
okolice.

POSTUPAK PREMA PUTNICIMA

ZNAČAJNI KULTURNO-POVIJESNI,
TURISTIČKI I SPORTSKI OBJEKTI NA
PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA I
NJEGOVE OKOLICE

Način ophođenja autotaksi vozača
prilikom primanja putnika; Način postupanja
autotaksi vozača s osobama za koje
posumnja da se nalaze pod utjecajem
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alkohola ili narkotika; Preuzimanje prtljage;
Izdavanje računa; Postupak s nađenim
predmetima.
KAZNE ZA PREKRŠAJE U AUTOTAKSI
PRIJEVOZNIČKOJ
DJELATNOSTI I
KODEKS PONAŠANJA AUTOTAKSI
PRIJEVOZNIKA
Neuključivanje
taksimetra;
Nepravilno parkiranje na stajalištu; Vozilo
bez serijskog broja; Nepravilni postupak s
prtljagom i putnikom.
Izgled taksi vozača; Potrebni
dokumenti što ih vozač mora imati kod sebe
prilikom obavljanja autotaksi djelatnosti;
Naplaćivanje taksi usluge.
KLASA: 340-05/10-01/08
URBROJ: 2117/08-01-10-1
Srebreno, 25. studenoga 2010.
Općinski načelnik
Silvio Nardelli, v.r.
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